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PLANO DE INOVAÇÃO 
IR MAIS ALÉM
A cerca de um mês do início do ano letivo, o Plano 
de Inovação vai fazendo o percurso delineado no 
e pelo AEG1, com vista à promoção do sucesso 
escolar, ao enraizamento de práticas inovadoras, 

à oferta de um modelo educativo mais flexível que 
permita criar pontes entre os vários saberes cien-
tíficos, sempre garantindo as aprendizagens es-
senciais. O AEG1 conta com o apoio de inúmeras 
parcerias, como o Centro de Apoio às Aprendiza-
gens (as Coadjuvações, as Bibliotecas do AEG1, 
as Oficinas multidisciplinares, o Trabalho Colabo-
rativo, o GAPA, os Serviços de Psicologia e Orien-
tação) e com a implementação de vários Clubes e 

Comemoração da Semana 
Mundial do Espaço
 A observação do céu noturno aberto, atividade 
dinamizada pelo Doutor Máximo Ferreira, coor-
denador do Centro de Ciência Viva de Constância, 
foi uma oportunidade única para despertar a curio-
sidade e estimular o interesse dos nossos alunos 
e de toda a comunidade pela Astronomia. 
 Esta observação astronómica, juntamente com 
o Acampamento Lunar, são exemplos de como, 

no AEG1, os alunos constroem as suas aprendi-
zagens: aprendem, fazendo e aprendem a obser-
var e a questionar fenómenos do dia a dia. Desta 
forma, são conduzidos a desenvolver conheci-
mentos mais ricos e mais integrados. Estas ati-
vidades serão exploradas no âmbito da nova 
disciplina do Plano de Inovação, Oficina das 
Ciências Físico Naturais.

A Conquista da Distância - AEG1 integra a Rede de Escolas da UNESCO 
 + Cidadão no Tempo e no Espaço (+CTE), a 
nova disciplina do 3ºCiclo, constituída ao abrigo do 
Plano de Inovação, é a oportunidade para desen-
volver aprendizagens com mais sentido e garantin-
do o desenvolvimento de uma consciência histórica 
e geográfica mais significativa.
Este projeto pretende apresentar a UNESCO e as 
suas iniciativas nos diferentes lugares do mundo.  
Para isso, criámos um plano de ação intitulado "A 

Conquista da Distância", no qual nos propomos 
experienciar uma "viagem" pelos diferentes países 
onde a Unesco intervém. Pretendemos chamar a 
atenção para os problemas atuais que desafiam a 
condição humana, debatendo as implicações na 
vida das gentes desses países e sugerindo possí-
veis medidas. 
Pretendemos desenvolver o pensamento crítico e 
o espírito de iniciativa dos alunos para resolver os 

problemas que devastam o planeta, promovendo 
eventos como exposições temáticas, workshops, 
reuniões com estudantes, em parceria com vários 
setores da comunidade.

Daniela Oliveira
 (coordenadora do projeto Rede de Escolas da 

UNESCO e docente de +CTE)

Indisciplinar a Escola – aprender com Arte para além da sala de aula formal
Considerando que a 
Arte é um elemento 
essencial à formação 
do Humanismo e das 
competências sociais, 
pilares fundamentais 
da construção de um 

individuo consciente, social e integrado na comu-
nidade à qual pertence, o LBA – Laboratório das 
Artes, apresenta-se como um projeto destinado 
a garantir aos alunos uma aproximação íntima e 
construtiva ao processo artístico. Na sua execução 
prática, apresenta-se como um espaço de fusão 

de linguagens artísticas e multidisciplinaridade, 
com vista à dinamização cultural do Agrupamen-
to de Escolas nº1 de Gondomar. Conta com três 
grandes áreas de atuação: Cinema (artista resi-
dente Pedro Farate), Teatro (artista residente An-
tónio Portela) e Artes Plásticas (artista residente 
Xavier Gaspar).
Para além de oficinas, workshops e ações de 
sensibilização para as artes, o LBA oferece tam-
bém apoio a estudantes e professores, em termos 
criativos e conceptuais, no desenvolvimento de 
atividades educativas e registo das mesmas em 
suporte audiovisual.

A importância do Desporto Escolar 
Retomar a vida com normalidade e desenvolver estilos de vida saudáveis

Retomar a vida com normalidade e desenvolver 
estilos de vida saudáveis
 A atividade física e desportiva assume particular 
importância na dimensão da saúde, ajudando ao 
desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais 
saudáveis; hoje, ainda mais importante face aos 
problemas do sedentarismo e obesidade agrava-
dos pela pandemia que temos estado a viver.
 O AEG1 dá importância a todas as vertentes da 
formação dos nossos alunos e a saúde não é ex-
ceção. Temos uma forte aposta na atividade física 
através de dinâmicas como a "Educação Física 

fora de portas" (que proporciona aos jovens um 
contacto direto com elementos da cultura desporti-
va essenciais para lá das fronteiras da escola e fa-
culta-lhes experiências desportivas de relevo com 
entidades externas e parceiras do agrupamento, 
nomeadamente, associações culturais e recreati-
vas e o próprio município) e o Desporto Escolar 
(será desenvolvido em cinco modalidades: Atletis-
mo, Badminton, Ténis de Mesa, Voleibol e Ténis 
de Campo). 
O AEG1 voltará a realizar o Corta Mato Escolar 
(fase escola) em dezembro, nas imediações do 
Pavilhão Multiusos, em parceria com a Câmara 
Municipal de Gondomar, Associação de Pais e 
Encarregados de Educação. A escolha deste lo-
cal, amplo e de boa visibilidade, é um convite à 
participação da comunidade escolar, de forma a 
ser um dia festa da atividade física.

Bárbara Ferreira
Armando Silva (coordenador do Desporto 

Escolar)

Projetos (Clube Europeu, Clube de Teatro, Clube 
de Robótica, Clube de Jornalismo, Laboratório 
de Inov@ção e Desenvolvimento de Projetos, 
Labi9, 10afios, Rede Escolas da UNESCO, Plano 
Nacional de Cinema, Apps for Good, Eco-Esco-
las, Erasmus +, Vamos Salvar o Planeta, Projeto 
Expressões, Eu, Contador de Histórias, Espaço 
+, Projeto Cultural do AEG1, Plano Nacional das 
Artes, entre outros).


